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1. Cefndir 

Arolygiad 2015 HMIC 
Cyflawnodd HMIC arolygiad o ymateb Heddlu De Cymru i faterion amddiffyn plant yn 
Chwefror a Mawrth 2015.  

Cyhoeddom adroddiad o'n casgliadau yng Ngorffennaf 2015, a gasglodd: 

“Arddangosodd Heddlu De Cymru ymroddiad cryf i wella gwasanaethau 
amddiffyn plant. Mae’r prif gwnstabl a’r comisiynydd yr heddlu a throseddu 
wedi blaenoriaethu amddiffyn plant ac mae’n glir bod yna ffocws ledled yr 
heddlu ar gyflawni canlyniadau da i blant.”1 

Fodd bynnag, fe nodwyd meysydd i'w gwella hefyd – yn arbennig, parthed yr ymateb 
i gamfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE), ac o ran plant sy'n mynd ar goll o adref. Felly 
gwnaeth adroddiad 2015 gyfres o argymhellion wedi eu hanelu at wella ymarfer yn 
Ne Cymru.  

Adolygiad yn dilyn arolygiad 2016 HMIC 
Ym Medi 2015, darparodd yr heddlu gynllun gweithredu i HMIC yn sefydlu sut oedd 
yn bwriadu ymateb i'r argymhellion yn adroddiad ein harolygiad. Cyflawnom 
adolygiad yn dilyn arolygiad yn Chwefror 2016 i asesu cynnydd ar weithrediad yr 
argymhellion.  

Roedd hyn yn cynnwys adolygiad o bolisïau, strategaethau a dogfennau eraill yr 
heddlu; cyfweliadau gyda staff (yn cynnwys y prif swyddog arweiniol, a'r pennaeth 
amddiffyn pobl fregus); ac archwiliadau o 24 o achosion amddiffyn plant yn 
ymwneud yn uniongyrchol â meysydd i'w gwella a nodwyd yn ein hadroddiad 
archwilio yn 2015.  

Crynodeb o gasgliadau o'r adolygiad yn dilyn arolygiad 
Roedd yn amlwg i arolygwyr fod gan Heddlu De Cymru awydd cryf i wella deilliannau 
i blant sydd dan risg o niwed, a'i fod wedi gwneud hyn yn flaenoriaeth ar draws yr 
heddlu.  

Ers arolygiad 2015, mae'r heddlu wedi adolygu ei strwythurau, systemau a 
phrosesau amddiffyn y cyhoedd, ac wedi buddsoddi adnoddau ychwanegol mewn 
amddiffyn plant (gydag ymroddiad am gynnydd arwyddocaol pellach yn y maes 
hwn). Er nad yw'r heddlu wedi gwneud rhai o'r newidiadau arfaethedig i strwythurau 
                                            
1 Arolygiad Cenedlaethol Amddiffyn Plant – Heddlu De Cymru, HMIC, 2015, t.26. Ar gael o: 
www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/south-wales-national-child-protection-inspection/  

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/south-wales-national-child-protection-inspection/
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eto, roedd yn amlwg fod yr heddlu wedi gwella rhai (er nad y cyfan) o'i ymchwiliadau 
CSE, ei brosesau atgyfeirio ac asesu risg, ac ymwybyddiaeth staff ynghylch y cyswllt 
rhwng y rhai sy'n mynd ar goll o adref yn rheolaidd a CSE.  

Gwelsom hefyd rywfaint o welliant yn ansawdd ymchwiliadau amddiffyn plant yr 
heddlu y mae'n eu dyrannu i dimau nad ydynt yn arbenigol. Fodd bynnag, roedd 
arolygwyr yn bryderus fod yna rywfaint o oedi diangen o ran sicrhau cefnogaeth 
arbenigol ar gyfer plant sydd dan risg penodol o niwed. Mae'r heddlu'n taclo'r 
materion hyn trwy ddatblygu mwy o hybiau diogelu amlasiantaethol,2 hyfforddiant 
atodol i staff ac adolygiad cynhwysfawr o fregusrwydd ar draws yr heddlu.  

Mae angen gwella trefniadau'r heddlu i ddelio gyda phlant sydd yn nalfa'r heddlu, 
gan fod gormod o blant yn cael eu cadw yn nalfa'r heddlu yn ddiangen ar hyn o bryd. 
Ni all yr heddlu ddatrys y broblem hon ar ei ben ei hun; i bethau wella, rhaid i'r 
heddlu ymgysylltu'n effeithiol gydag awdurdodau lleol i nodi llety amgen addas. 

Yn ein harchwiliad o 24 o ffeiliau amddiffyn plant, fe asesodd HMIC ymarfer yr 
heddlu fel da mewn saith ohonynt, gan alw am welliant mewn 12 ac yn annigonol 
mewn pump.  

Ar y cyfan, mae HMIC yn ystyried fod Heddlu De Cymru yn cydnabod yr heriau 
mae'n eu hwynebu, ac yn deall beth sydd angen i sicrhau y cyflawnir amddiffyn plant 
da yn gyson ar draws ardal gyfan yr heddlu. Mae'r heddlu wedi cymryd camau 
pwysig i ddelio ag argymhellion ein hadroddiad yn 2015, ac mae HMIC yn cydnabod 
yr ymroddiad gan uwch arweinwyr a staff i wella deilliannau ar gyfer plant yn Ne 
Cymru. Rydym yn nodi fod nifer o'r camau mae'r heddlu wedi eu sefydlu yn y camau 
datblygu ac fe edrychwn ymlaen at asesu eu gweithrediad maes o law.  

 

                                            
2 Mae canolfan ddiogelu amlasiantaeth (MASH) yn dîm amlasiantaethol sy'n cynnwys gweithwyr gofal 
cymdeithasol plant, yr heddlu ac asiantaethau eraill (megis gwasanaethau iechyd, profiant ac addysg 
lleol). O fewn y timau hyn, mae aelodau staff yn gallu rhannu gwybodaeth yn hawdd, sy'n allweddol i 
sicrhau y diogelir plant rhag niwed. 
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2. Casgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Asesiad a help  
Casgliadau ac argymhelliad o adroddiad archwilio 2015 

Yn Chwefror 2015, roedd gan arolygwyr bryderon am ddiogelu rhai plant sy’n mynd 
ar goll o’u cartref yn rheolaidd. Er i ni weld tystiolaeth o ymgysylltu sensitif gyda 
phlant, roedd hyn yn aml yn canolbwyntio ar y digwyddiad mwyaf diweddar yn 
hytrach nag ystyried gwybodaeth a gedwir gan yr heddlu am ddigwyddiadau 
blaenorol. Gwelodd arolygwyr hefyd nad oedd swyddogion yn cydnabod pob tro bod 
plant sy’n mynd ar goll o adref yn rheolaidd dan risg o gael eu paratoi ar gyfer cam-
drin rhywiol.  

Felly fe wnaethom yr argymhelliad canlynol: 

Rydym yn argymell fod Heddlu Cymru yn cymryd camau ar unwaith i wella ymarfer 
mewn achosion o blant sy’n mynd ar goll o adref. Fel isafswm, dylai hyn gynnwys:  

• gwella ymwybyddiaeth staff o’u cyfrifoldebau o ran diogelu plant a adroddir i 
fod ar goll o adref ac, yn benodol, yr achosion hynny ble mae’n ddigwyddiad 
rheolaidd;  

• gwella ymwybyddiaeth staff o’r cysylltiadau rhwng plant sy’n mynd ar goll o 
adref a’r risg o gamfanteisio rhywiol;  

• gwella ymwybyddiaeth staff o arwyddocâd dwyn yr holl wybodaeth sydd ar 
gael o systemau’r heddlu ynghyd, gan gynnwys gwybodaeth am y rhai sy’n 
cyflwyno risg i blant, er mwyn iddynt gael gwell dealltwriaeth o asesiadau risg;  

• sicrhau bod staff yn ymwybodol o’r angen i basio’r wybodaeth hon ymlaen at 
asiantaethau eraill; a  

• nodi’r ystod o ymatebion a chamau y gall yr heddlu gyfrannu i gynlluniau 
amlasiantaethol ar gyfer diogelu plant yn yr achosion hyn.  

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Roedd Heddlu Cymru wedi cymryd camau i wella ei ymateb i'r rhai sy’n mynd ar goll 
o adref. Roedd yr heddlu wedi adolygu ei ymagwedd ac wedi datblygu prosesau 
newydd oedd wedi cychwyn cydnabod risg yn fwy effeithiol (yn arbennig risg o CSE), 
a arweiniodd at wella cynlluniau amddiffynnol mewn rhai achosion.  

Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Ers yr arolygiad cychwynnol, roedd Heddlu De Cymru wedi adolygu ei brosesau ar 
gyfer asesu a chynyddu risg wrth ddelio gyda phlant coll a'r rhai dan risg o 
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gamfanteisio rhywiol. Roedd yr heddlu wedi darparu hyfforddiant atodol i staff rheng 
flaen ar ymateb i fregusrwydd, ac roedd goruchwylwyr yn craffu'n ddyddiol ar y 
digwyddiadau hynny ble roedd plant dan risg posibl, i sicrhau y cymerwyd camau 
priodol. Yn ogystal, adolygodd yr unedau amddiffyn cyhoeddus (PPUs) yr holl 
achosion amddiffyn plant yn ddyddiol i sicrhau eu bod i gyd yn cael sylw priodol. 
Trafodwyd achosion risg uchel mewn cyfarfodydd dyddiol i ddarparu trosolwg atodol. 
Fodd bynnag, roedd arolygwyr yn pryderu na nodwyd risgiau CSE clir ar y cyfle 
cyntaf mewn rhai achosion, ac roedd enghreifftiau o blant yn dal i gael eu hadrodd ar 
goll nifer arwyddocaol o weithiau heb lawer o dystiolaeth o ymyrraeth gynnar.  

Roedd arolygwyr hefyd yn poeni er bod hyfforddiant bellach wedi arwain at well 
ymwybyddiaeth o'r cysylltiadau rhwng plant yn mynd ar goll o adref a'r risg o 
gamfanteisio'n rhywiol, roedd arferion cofnodi yn dal yn anghyson yn ystod cyswllt 
cychwynnol. Er i ni weld rhywfaint o dystiolaeth o swyddogion yn cwblhau asesiadau 
cychwynnol cynhwysfawr, gwelodd arolygwyr fod yna ddiffyg manylder mewn rhaid 
asesiadau o'r lleoliad, heb unrhyw gyd-destun atodol yn disgrifio eu pryderon 
ynghylch plant. Mae diffyg naratif o'r fath yn atal timau arbenigol rhag gwneud yr 
asesiad mwyaf cynhwysfawr o fregusrwydd ac anghenion plentyn.  

Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi buddsoddi mewn cyflwyno pedwar eiriolwr plant 
CSE ar draws ardal yr heddlu. Mar staff a benodwyd i'r rôl hon wedi eu secondio o'r 
elusen plant Barnardo's i gynnal gwaith ymgysylltu ac ymyrraeth cynnar gyda phlant 
a nodir i fod dan risg o gamfanteisio rhywiol. Roedd yr eiriolwyr wedi dechrau 
cyflawni cyfweliadau adrodd yn ôl a gwaith ymgysylltu rhagweithiol gyda phlant coll 
a'r rhai a nodwyd i fod dan risg cynyddol o CSE. Mae cyd leoli'r eiriolwyr gyda staff 
PPU wedi gwella ymwybyddiaeth o'r cyswllt rhwng CSE a'r rhai sy'n mynd ar goll o 
adref a chynlluniau amddiffynnol amlasiantaethol uwch. Er enghraifft:  

 

Er mai camau cyntaf gweithrediad yn unig yw hyn, roedd arolygwyr yn ei ystyried i 
fod yn ymarfer arloesol ac effeithiol.  

achos bachgen 15 oed oedd yn mynd ar goll yn rheolaidd o ofal maeth ac a 
ystyriwyd i fod yn fregus i gamfanteisio o ganlyniad i ymddygiad cynyddol 
afreolaidd. Wedi ymgysylltu gofalus gan yr eiriolwyr CSE fe sefydlwyd perthynas 
gyda'r bachgen a ddatblygodd ymddiriedaeth a hyder a galluogi datblygiad gwell 
cynlluniau amddiffynnol. Diolch i waith amlasiantaethol prydlon canfuwyd lleoliad 
amgen (yn agosach at dad y bachgen). Cynhaliwyd cyswllt rheolaidd ac er nad 
yw'r achosion o fynd ar goll wedi dod i ben, maent wedi lleihau cryn dipyn; mae 
ymddygiad y bachgen yn llai afreolaidd ac mae'n cael ei gefnogi i ddilyn gyrfa yn 
y fyddin.  
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Ymchwiliad  
Casgliadau ac argymhelliad o adroddiad archwilio 2015 

Yn 2015, roedd HMIC yn pryderu bod swyddogion nad ydynt yn arbenigol yn delio â 
rhai achosion difrifol – er enghraifft, trais a throseddau rhywiol eraill – a'u bod o safon 
is gyda rhywfaint o lithro mewn ymchwiliadau. Yn ogystal, nid oedd gan yr heddlu 
dîm arbenigol ymroddedig i daclo camfanteisio’n rhywiol ar blant, ac roedd achosion 
yn cael eu hymchwilio gan dditectifs cam-drin plant yn yr unedau diogelu’r cyhoedd 
neu gan dimau nad ydynt yn arbenigol.  

Felly rydym yn gwneud yr argymhelliad canlynol 

Argymhellwn, o fewn tri mis, fod Heddlu De Cymru yn gweithredu i wella 
ymchwiliadau diogelu plant trwy sicrhau, fel isafswm:  

• bod pob atgyfeiriad a dderbynnir gan yr heddlu wedi ei neilltuo i dîm gyda’r 
sgiliau, y gallu a’r cymhwyster i gyflawni’r ymchwiliad;  

• bod ymchwiliadau yn cael eu goruchwylio a monitro ac, ym mhob gwiriad, bod 
y goruchwyliwr yn adolygu’r dystiolaeth ac yn nodi unrhyw ymholiadau 
pellach/casglu tystiolaeth sydd angen ei wneud;  

• nes bydd y newidiadau hyn wedi eu mewnosod, dylai’r heddlu gynnal 
adolygiadau rheolaidd o ymarfer sy’n cynnwys ansawdd ac amseroldeb 
ymchwiliadau; ac  

• y cymerir camau pellach gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron i fonitro a gwella 
amseroldeb adolygiadau achosion a phenderfyniadau cyhuddo.  

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

• Roedd Heddlu De Cymru wedi cymryd camau i wella ymchwiliadau amddiffyn 
plant, yn cynnwys ymchwiliadau CSE. Roedd goruchwyliaeth wedi gwella, er 
nad oedd hyn yn ddigonol ym mhob achos, ac roedd rhai ymchwiliadau wedi 
eu hoedi'n ddiangen, yn arbennig y rhai a neilltuwyd i dimau nad oeddynt yn 
arbenigol.  

Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Ers yr arolygiad cychwynnol, mae Heddlu De Cymru wedi adolygu a gwella ei 
brosesau cyfeirio ac wedi darparu hyfforddiant atodol i staff i sicrhau bod 
penderfyniadau i neilltuo ymchwiliadau yn cael eu hystyried yn ofalus a'u hysbysu 
gan wybodaeth berthnasol.  

Fel y disgrifiwyd yn flaenorol, ers yr arolygiad gwreiddiol, mae'r heddlu hefyd wedi 
creu strwythurau CSE penodol a buddsoddi mewn eiriolwyr CSE penodol sy'n 
gweithio'n uniongyrchol gyda PPUs a chydlynwyr ar goll o adref. Mae'r timau hyn yn 
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rheoli'r ymchwiliadau risg uwch ac yn darparu cefnogaeth (yn cynnwys cynllun rheoli 
risg cychwynnol) ar gyfer materion risg is a neilltuwyd i dimau nad ydynt yn 
arbenigol. Roedd arolygwyr yn falch i weld tystiolaeth o welliannau mewn 
ymchwiliadau cam-drin plant a neilltuwyd i dimau nad ydynt yn arbenigol. Fodd 
bynnag, gwelodd yr arolygwyr hefyd rai achosion ble nad oedd cyhuddiadau o gam-
drin yn cael eu cynyddu ar y cyfle cyntaf, gan arwain at rywfaint o grwydro mewn 
ymchwiliadau ac oedi wrth weithredu cynlluniau amddiffynnol. Er enghraifft:  

 

Mae gweithrediad strwythur canolfan ddiogelu amlasiantaeth (MASH) ar draws ardal 
yr heddlu yn darparu cyfle ar gyfer gwelliannau pellach wrth gyfeirio ac asesu 
pryderon amddiffyn plant. Mae'r heddlu'n ymroddedig i ddarparu hyfforddiant 
arbenigol pellach i staff wrth i brosesau newydd esblygu. Gallai hyn gynorthwyo o 
ran cynllunio effeithiol ar y cyd a darparu cyfleoedd pellach i gyflawni asesiadau 
prydlon ac ystyrlon gyda phartneriaid i sicrhau gwell deilliannau ar gyfer plant 
bregus. 

Roedd yr heddlu wedi adolygu ei fframwaith rheoli perfformiad a datblygu prosesau 
adolygu rheolaidd i archwilio ansawdd a phrydlondeb gwneud penderfyniadau mewn 
ymchwiliadau amddiffyn plant. Mae cyfleoedd dysgu a datblygu yn cael eu bwydo i 
mewn i strwythurau gwella a llywodraethu'r heddlu i'w hystyried ac ar gyfer 
gweithredu gan uwch arweinwyr. Mae tîm canolog ymroddedig yn cyflawni 
adolygiadau, ac er mai dyddiau cynnar oedd hyn, a bod diffyg manylder yn rhai o'r 
asesiadau, mae HMIC yn cydnabod ymroddiad yr heddlu i welliant parhaus. Mae hyn 
yn gam arwyddocaol a phositif, ac fe welodd arolygwyr dystiolaeth o'r heddlu yn 
lledaenu dysgu i staff rheng flaen trwy fewnrwyd yr heddlu yn defnyddio amrywiol 
gyfryngau, ac yn hysbysu penderfyniadau yn y dyfodol ynghylch hyfforddiant ledled 
yr heddlu. Efallai y bydd yr adolygiad bregusrwydd sydd i ddod hefyd yn darparu'r 
heddlu â chyfleoedd pellach i wella ansawdd ei benderfyniadau.  

Yn Chwefror 2015, fe welodd arolygwyr oedi mewn achosion a anfonwyd at 
Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) i'w hadolygu ac ar gyfer penderfyniadau ar 
gyhuddo. Ers yr archwiliad cychwynnol, mae'r heddlu wedi gwneud ymdrech gyson 
gyda'r swyddfa CPS ranbarthol i wella prydlondeb gwneud penderfyniadau. I'r perwyl 
hwnnw, mae'r heddlu wedi buddsoddi mewn adnodd swyddog ymroddedig i wella 

cafodd ymchwiliad i ferch 14 oed yn cael ei pharatoi i bwrpas rhyw gan ŵr 45 
oed, a oedd hefyd wedi ei gyflogi gan eglwys leol i gludo plant, ei neilltuo'n 
wreiddiol i swyddog nad oedd yn arbenigol. Cafodd y sawl a amheuwyd ei 
arestio'n brydlon, ond roedd yna oedi o chwe diwrnod cyn i'r heddlu gynnal 
cyfweliad arbenigol gyda'r dioddefwr. Roedd yr heddlu hefyd wedi cynnal 
trafodaeth strategaeth, fodd bynnag, ni rannodd wybodaeth parthed hanes 
blaenorol y sawl a amheuwyd o drais ac ni ystyriodd ddiogelu ar gyfer plant y 
sawl a amheuwyd. 
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cyswllt gyda'r CPS (yn cynnwys caffael cyngor ymchwiliol yn gynnar) a gwella 
ansawdd ffeiliau achos. Er bod oedi yn dal yn amlwg mewn nifer fechan o achosion, 
mae'r heddlu wedi gwella prydlondeb ei benderfyniadau yn arwyddocaol. Mae HMIC 
yn cydnabod ymdrechion cydweithredol yr heddlu ac mae ei fwriad i barhau i weithio 
gyda'r CPS yn glir.  

Oedolyn dibynadwy  
Casgliadau ac argymhelliad o'r adroddiad archwilio cychwynnol 

Yn Chwefror 2015, fe welodd arolygwyr pan oedd pryder yn ddifrifol ac wedi ei 
gydnabod ar unwaith fel mater amddiffyn plant, fe ystyriwyd ymagwedd yr heddlu i’r 
plentyn neu rieni (neu weithiwr cymdeithasol os mai’r rhiant a ddrwgdybiwyd) yn 
ofalus, ac fe archwiliwyd y ffordd orau i ymgysylltu â’r plentyn. Fodd bynnag, pan 
fyddai tîm nad oedd yn arbenigol yn delio â'r ymchwiliad, ychydig iawn o wybodaeth 
a welodd yr arolygwyr yn y rhan fwyaf o achosion ar farnau’r plentyn; effaith y 
materion yn yr achos ar y plentyn; neu ganlyniadau ymyrraeth gan yr heddlu i’r 
plentyn.  

Felly fe wnaethom yr argymhelliad canlynol.  

Rydym yn argymell y dylai Heddlu De Cymru, o fewn chwe mis, sicrhau:  

• bod staff yn cofnodi barnau a phryderon plant;  

• bod staff yn cofnodi’ canlyniad ar gyfer y plentyn ar ddiwedd ymwneud yr 
heddlu mewn achos;  

• bod staff yn hysbysu plant, fel fo’n briodol, o unrhyw benderfyniadau a 
wnaethpwyd amdanynt; ac  

• y darperir gwybodaeth am anghenion a barnau plant, ar sail reolaidd, ar gyfer 
ystyriaeth gan gomisiynydd yr heddlu a throseddu ac i reolwyr gwasanaeth i 
hysbysu arfer yn y dyfodol.  

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Gwelodd arolygwyr rai enghreifftiau da iawn o ymgysylltu sensitif gyda phlant ble 
ceisiwyd eu barn ac y cawsant eu hysbysu am benderfyniadau pwysig. Roedd hyn 
yn arbennig o weladwy yn yr achosion hynny yr oedd eiriolwyr CSE yn delio â nhw ar 
y cyd â chydweithwyr yr heddlu.  

Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Ers yr arolygiad cychwynnol, mae Heddlu De Cymru wedi buddsoddi yn ei 
ymagwedd i CSE er mwyn adnabod ac ymgysylltu'n effeithiol gyda phlant dan risg, i 
gyflawni ymchwiliadau effeithiol ac i ddiogelu plant rhag niwed. Roedd hyn yn 
arbennig o weladwy yn yr achosion hynny yr oedd eiriolwyr CSE yn delio â nhw ar y 
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cyd â chydweithwyr yr heddlu. Roedd hyn wedi dechrau gwella deilliannau i blant, ac 
roedd arolygwyr wedi gweld rhai enghreifftiau o arferion da iawn pan geisiwyd eu 
barn a rhoi gwybod iddynt am ganlyniadau. Yn yr achosion hyn, gwelodd arolygwyr 
dystiolaeth o gasglu barnau plant yn fwy prydlon ac o'r plant yn ymateb yn bositif i'r 
ymagwedd hon. Roedd hyn yn caniatáu ar gyfer ymgysylltu mwy effeithiol yn fuan. 
Gwelodd arolygwyr hefyd yn yr achosion hyn fod plant yn cael diweddariadau trwy 
gyswllt rheolaidd gyda staff. Fodd bynnag, fel y disgrifiwyd yn yr adran flaenorol, 
mae angen i'r heddlu wneud mwy i sicrhau bod pob plentyn dan risg o gamfanteisio 
rhywiol yn derbyn y gefnogaeth briodol.  

Gwelodd arolygwyr hefyd yn yr achosion hynny yr oedd timau nad ydynt yn arbenigol 
yn delio â nhw fod cofnodi barnau plant o safon is heb gofnodi llawer o wybodaeth 
ynghylch deilliannau nac ymgysylltu gyda'r plentyn.  

Gwelodd arolygwyr fod gwybodaeth am anghenion a barnau plant yn cael ei 
rhannu'n rheolaidd gyda swyddfa comisiynydd yr heddlu a throseddu (OPCC) a 
rheolwyr gwasanaeth i hysbysu arfer yn y dyfodol. Mae'r heddlu'n darparu 
gwybodaeth a gasglwyd gan eiriolwyr CSE i'r OPCC i hysbysu ei gomisiynu o 
wasanaethau dioddefwyr yn y dyfodol.  

Rheoli’r rhai sy’n cyflwyno risg i blant  
Casgliadau ac argymhelliad o adroddiad archwilio 2015 

Yn Chwefror 2015, canfu'r arolygwyr fod Heddlu De Cymru wedi cydnabod yr angen 
am well trefniadau i ddelio â chamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac wedi cymryd camau 
i adolygu ei brosesau ac adnoddau wedi alinio i ddiogelu’r cyhoedd. Fodd bynnag, 
yn ystod yr arolygiad, fe welsom nad oedd gan yr heddlu ddigon o staff gyda 
gwybodaeth arbenigol i nodi dioddefwyr a chyflawnwyr. Mae’r heddlu wedi gwneud 
rhywfaint o gynnydd, megis cyflwyno llumanau i’w gosod ar gofnodion plant dan risg 
o gamfanteisio. Ond mae ymateb yr heddlu yn dal i fod yn bennaf yn adweithiol. 

Felly fe wnaethom yr argymhelliad canlynol: 

Rydym yn argymell bod Heddlu De Cymru, o fewn chwe mis, yn gwerthuso effaith ei 
fuddsoddiad mewn taclo camfanteisio’n rhywiol ar blant – yn benodol, i ba raddau 
mae’r dulliau newydd yn arwain at wella ymchwiliadau, gwella cynlluniau 
amddiffynnol, ac amhariad i droseddwyr, ac wedi hynny yn gweithredu canlyniadau'r 
gwerthusiad hwnnw gyda’r bwriad o wella ymarfer.  

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Mae'r heddlu wedi gwella ei brosesau sicrwydd ansawdd a rheoli perfformiad ac 
wedi dechrau cyflawni adolygiadau rheolaidd o ymarfer. Mae'r heddlu hefyd wedi 
comisiynu adolygiad cynhwysfawr ar draws yr heddlu o fregusrwydd a gwerthusiad 
o'r hyfforddiant a ddarperir i staff. Roedd yr adolygiadau hyn ar waith ar adeg 
adolygiad yn dilyn arolygiad HMIC.  
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Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Fel y disgrifiwyd yn gynharach, ers yr arolygiad cychwynnol mae'r heddlu wedi 
datblygu fframwaith rheoli perfformiad sy'n rhoi pwyslais ar sicrwydd ansawdd 
gwneud penderfyniadau, ac i'r perwyl hwnnw mae wedi dechrau cyflawni 
adolygiadau rheolaidd o ymarfer. Mae'r heddlu hefyd wedi comisiynu adolygiad 
bregusrwydd cynhwysfawr ar draws yr heddlu, y bydd ei gwmpas i wneud 
argymhellion ar gyfer newid strwythurau a phrosesau heddluoedd i ddarparu gwell 
cefnogaeth i ddioddefwyr bregus o'r cyswllt cyntaf i derfyn ymwneud yr heddlu.  

Mae hyn yn adolygiad sylweddol gydag amserlen sy'n fwriadol heriol a bydd yn 
darparu'r heddlu â chynllun ar gyfer cyflawni ei flaenoriaeth i amddiffyn pobl fregus a 
diogelu plant rhag niwed.  

Cadw gan yr heddlu  
Casgliadau ac argymhelliad o adroddiad archwilio 2015 

Yn Chwefror 2015, canfu HMIC fod plant yn cael eu cadw'n ddiangen yn nalfa'r 
heddlu dros nos. Dywedodd staff y ddalfa wrth yr arolygwyr hefyd nad oeddynt wedi 
derbyn hyfforddiant ar amddiffyn plant a chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Nid oedd 
gwybodaeth arwyddocaol am blant, megis risgiau o gamfanteisio’n rhywiol neu a 
oedd plentyn yn destun cynllun amddiffyn plentyn, ar gael i staff y ddalfa ychwaith. 
Adolygodd yr arolygwyr y cynllun hyfforddiant gloywi cystodaeth diweddaraf a gweld 
nad oedd cyfeiriad at gamau i’w cymryd pan amheuwyd pryderon amddiffyn plant 
neu pan oeddynt yn amlwg. 

Felly fe wnaethom yr argymhelliad canlynol: 

Argymhellwn fod Heddlu De Cymru, o fewn tri mis, yn cyflawni adolygiad (ar y cyd â 
gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ac asiantaethau perthnasol eraill) o sut 
mae’n rheoli cadw plant. Dylai’r adolygiad gynnwys, fel isafswm, y ffordd orau o:  

• sicrhau bod plant yn cael eu cadw dim ond ble fo’n gwbl angenrheidiol ac am 
yr isafswm amser yn unig;  

• asesu’r angen am lety amgen, a hynny’n fuan, (diogel neu beidio) ac i weithio 
gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol plant i gyflawni’r opsiwn gorau i’r 
plentyn;  

• sicrhau bod staff y ddalfa yn cydymffurfio â’u dyletswyddau statudol i gwblhau 
tystysgrifau dalfa os yw plentyn yn cael ei gadw am unrhyw reswm yn nalfa’r 
heddlu yn dilyn cyhuddiad;  

• sicrhau bod staff y ddalfa yn creu cofnod o’r holl gamau a gymerwyd a 
phenderfyniadau a wnaethpwyd ar ddogfennaeth berthnasol;  
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• sicrhau bod plant a gedwir dan adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl, yn cael 
eu cadw yn nalfa’r heddlu fel mesur pan fetho popeth arall, am yr isafswm 
amser;  

• sicrhau y rhoddir ystyriaeth atodol i ddefnyddio aelodau teulu fel oedolion 
priodol ar gyfer plant a gedwir dan adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl, ac yr 
anogir cefnogaeth rieniol a phresenoldeb personol yn ystafelloedd y ddalfa; a  

• wella ymwybyddiaeth ymysg staff y ddalfa o amddiffyn plant (yn cynnwys y 
risg o gamfanteisio rhywiol), y safon o asesiad risg sydd angen i adlewyrchu 
anghenion plant, a’r gefnogaeth sydd angen wrth gadw ac ar ryddhau. 

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Roedd yr heddlu wedi cyhoeddi hyfforddiant a chanllaw atodol i staff, ac wedi 
adolygu systemau mewnol i ganiatáu i ddata cystodaeth gael ei rannu gyda'r 
awdurdod lleol. Roedd trosolwg yr heddlu o faterion cystodaeth yn ymwneud â 
phlant wedi dechrau gwella. Fodd bynnag, dangosodd yr achosion a archwiliwyd 
gennym ni nad oedd yr heddlu'n gwneud ceisiadau cyson am lety amgen, a'i fod yn 
dal i gadw rhai plant yn ddiangen yn hytrach na'u trosglwyddo i lety awdurdod lleol.  

Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Mae Heddlu De Cymru wedi darparu canllaw i staff y ddalfa parthed plant sy'n cael 
eu cadw yn y ddalfa. Fodd bynnag, er i ni weld rhai arwyddion o welliant, roedd yna 
rai achosion ble na roddwyd digon o ystyriaeth i les y plentyn.  

Gwelodd arolygwyr hefyd rywfaint o dystiolaeth fod Heddlu De Cymru yn ystyried 
darparu llety amgen ar gyfer plant a gedwir yn y ddalfa ac i uwchgyfeirio pryderon. 
Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o'r achosion y bu arolygwyr yn eu harchwilio, roedd yr 
heddlu yn dal i gadw plant yn ddiangen yn y ddalfa oherwydd diffyg darpariaeth llety 
amgen priodol. Hefyd nid oedd tystysgrifau carchariad yn cael eu cwblhau mewn 
nifer o achosion ble roedd eu hangen.  

Yn ddiweddar roedd yr heddlu wedi dechrau adrodd gwybodaeth i'r byrddau lleol 
diogelu plant (LSCBs) i gefnogi datblygiad ymatebion amlasiantaethol amgen pan 
oedd plant yn y ddalfa ac, yn benodol, i osgoi cadw plant yn y ddalfa dros nos. 
Roedd yr heddlu'n ymroddedig i wella sut mae'n monitro ac adolygu materion llety ar 
gyfer plant a gedwir yn y ddalfa ac i weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau y 
bodlonir y ddyletswydd i ddarparu llety amgen. Fodd bynnag, ar adeg yr adolygiad 
yn dilyn arolygiad, rodd hyn yn ystod cam cynnar o ddatblygiad ac ychydig iawn o 
dystiolaeth a welsom o welliant.  

Rhwng Chwefror a Rhagfyr 2015, cadwodd yr heddlu 71 o blaen dan 18 oed yn y 
ddalfa wedi cyhuddo. Mae Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 yn gofyn i 
blentyn dan 17 oed (ac, ers 26 Hydref 2015, rhai sy'n 17 oed) a gedwir wedi 
cyhuddiad i gael eu trosglwyddo i lety amgen a ddarparwyd gan awdurdod lleol ac 
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eithrio dan amgylchiadau eithriadol. O'r 57 o blant a nodwyd i fod angen eu 
trosglwyddo, dim ond 8 a gafodd eu trosglwyddo gyda 49 (85%) heb.  

Mae Adran 136 o Ddeddf Iechyd Meddwl1983 yn caniatáu i swyddog yr heddlu 
symud unigolyn sy’n ymddangos i fod â salwch meddwl o le cyhoeddus i le diogel. Er 
y gall lle diogel gynnwys ystafell ddalfa'r heddlu, dylid defnyddio’r rhain mewn 
amgylchiadau eithriadol yn unig a byddai’n well mynd â’r unigolyn yn syth i gyfleuster 
iechyd megis ysbyty. Roedd yr heddlu wedi gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu 
prosesau cefnogaeth ac asesu amgen ar gyfer plant yn dioddef o faterion iechyd 
meddwl. Ers Awst 2015, canfu arolygwyr fod yr heddlu wedi cadw dau o blant yn 
nalfa'r heddlu dan adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl. Er bod hyn yn cynrychioli 
lleihad arwyddocaol (ac er i'r ddau gael eu trosglwyddo maes o law i ysbyty) nid yw'n 
unol ag arfer gorau cyfredol ac nid yw er lled gorau'r plant.  

Archwiliodd yr arolygwyr chwe achos ble cafodd plant eu cadw dros nos rhwng 13 a 
17 oed. Aseswyd bod yr achosion angen gwelliant, gyda thri yn annigonol a dim un 
yn dda. Ym mhob un o'r chwe achos, fe gysylltwyd ag oedolyn priodol i fod yn 
eiriolwr a rhoi cefnogaeth i'r plentyn. Fodd bynnag, roedd yna oedi sylweddol mewn 
rhai achosion cyn i oedolion priodol fynychu, gan adael y plentyn heb gymorth. Yn 
nau o'r tri achos a archwiliwyd gan arolygwyr ble dylid fod wedi cyflwyno tystysgrif 
carchariad i'r llys, nid oedd yr heddlu wedi cwblhau'r dystysgrif.  

Fe nododd arolygwyr ble roedd goruchwylwyr wedi adolygu carchariad plentyn wrth 
i'r plentyn gysgu, nad oeddynt wedyn wedi cofnodi fod y plentyn wedi cael gwybod 
am yr adolygiad na'i atgoffa o'i hawliau wedi deffro.  

O'r plant a gadwyd yn y ddalfa trwy'r nod neu am rywfaint o'r nos, fe geisiodd yr 
heddlu sicrhau a darparu llety diogel amgen yn achos bachgen 16 oed, a gafodd ei 
drosglwyddo i gyfleuster priodol. Fodd bynnag, er i'r heddlu ystyried yr angen am lety 
yn gynnar, erbyn i'r trosglwyddiad ddigwydd roedd y plentyn wedi bod yn y ddalfa am 
fwy na 42 o oriau. Mewn un achos, nid oedd cofnod o staff y ddalfa yn ceisio llety 
amgen ac mewn dau achos, fe gysylltwyd â'r awdurdod lleol ond nid oedd llefydd ar 
gael. Rydym yn ystyried fod angen mwy o welliant ar drefniadau'r heddlu ar gyfer 
plant yn nalfa'r heddlu. 

Arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethu 
Argymhelliad o adroddiad archwilio 2015 

Rydym yn argymell y dylai arweinyddion a rheolwyr Heddlu De Cymru, o fewn tri 
mis:  

• ddatblygu a gwella cynllunio’r heddlu parthed yr ymateb i gamfanteisio’n 
rhywiol ar blant a phlant coll i amddiffyn plant ar gam gynharach; a  
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• ddatblygu fframwaith perfformiad sy’n adrodd ar ddeilliannau’r darparwr 
gwasanaeth i blant, ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau gwelliant. 

Crynodeb o gasgliadau'r adolygiad yn dilyn arolygiad 

Mae Heddlu De Cymru ymroddiad yn parhau i arddangos ymroddiad cryf i wella 
gwasanaethau amddiffyn plant. Mae’r prif gwnstabl a’r comisiynydd yr heddlu a 
throseddu wedi blaenoriaethu amddiffyn plant ac mae’n glir bod yna ffocws ledled yr 
heddlu ar gyflawni canlyniadau da i blant. 

Casgliadau manwl yr adolygiad yn dilyn arolygiad 

Mae Heddlu De Cymru wedi buddsoddi amser ac adnoddau arwyddocaol mewn 
gwella ei ymateb i CSE ac fe welodd arolygwyr dystiolaeth fod hyn wedi arwain at 
blant yn cael eu hamddiffyn a diogelu'n gynharach na fyddai wedi digwydd fel arall. 
Mae'r heddlu wedi adolygu ei strwythurau llywodraethu a rheoli perfformiad ac wedi 
gwella ei drosolwg a sicrwydd ansawdd o CSE ac ymchwiliadau cam-drin plant.  

Fodd bynnag, er bod hyn yn bositif, roedd arolygwyr yn dal i ganfod achosion ble 
nad oedd risg wedi ei nodi a'i uwchgyfeirio'n briodol neu ar y cyfle cyntaf. Efallai y 
bydd adolygiad bregusrwydd yr heddlu sydd ar ddod yn darparu'r cyfleoedd i wella ei 
ymarfer diogelu a darpariaeth o gynlluniau amddiffyn ymhellach. Mae HMIC yn 
cydnabod fod gan Heddlu De Cymru ffocws clir ar barhau i wella'r gwasanaethau 
amddiffynnol mae'n eu darparu i blant bregus, ac mae wedi ystyried yn ofalus sut i 
sicrhau cynnydd tuag at weithredu argymhellion arolygiad cychwynnol HMIC.  
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3. Argymhellion 

 

 

Argymhellion 

Rydym yn argymell y dylai Heddlu De Cymru:  

• yn parhau i weithio tuag at weithredu'r argymhellion a wnaed gan HMIC yn 
dilyn ein harchwiliad amddiffyn plant yn Chwefror 2015, ac yn sicrhau ei fod 
yn gweithredu'r argymhellion yn llawn;  

• yn adolygu'n systematig effaith y gweithgareddau gwelliant ar ansawdd ei 
wasanaethau rheng flaen i ddiogelu plant sydd dan risg o niwed; ac  

• yn darparu adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i gomisiynydd yr heddlu a 
throseddu. 
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